
 

       XX. zasedání 

                                  Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 01.12.2021 

 

 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní Chabry je předkládána Výzva Petra Kasy k 

odstoupení 1. místostarosty JUDr. Milana Golase z funkce 1. místostarosty Městské části Praha-

Dolní Chabry z důvodů špatného prosazování zájmů Městské části. 

 

Jako zastupitel městské části Praha – Dolní Chabry zvolený místními občany jsem přesvědčen, 

že představitelé naší městské části by měli reprezentovat zájmy občanů, kterými byli zvoleni 

v řádných komunálních volbách. 

 

Důvod první: Pohrdáni koaličními partnery ze 18400 a VPCh 

První místostarosta JUDr. Milan Golas opakovaně označuje své koaliční partnery za aktivisty 

a kandidátky, na kterých byly zvoleny za aktivistické bojovky a spojovky. Tuto rétoriku již 

využívá i v oficiálních jednáních na Magistrátu hl. města Prahy čímž poškozuje dobré jméno 

naší městské části v očích vedení hl. města Prahy. Cítát z jednání ze dne 9. ledna 2022: 

„Zaznělo tu spoustu věcí. Můžu potvrdit, že aktivisté jsou na všech MČ. Nejsem zvolený 

za žádnou aktivistickou bojovku nebo spojovku. Jsem za řádnou stranu, jejíž členové sedí 

i zde v tomto Výboru.“ 
 

Důvod druhý: Vystupování neslučitelné se zájmy obyvatel Dolních Chaber na MHMP 

Ačkoliv všemi stranami kandidujícími a zvolenými v komunálních volbách v roce 2018 bylo 

jasně deklarováno, že budou prosazovat výstavbu Pražského okruhu v takové podobě, která 

bude minimalizovat dopad na obyvatele městské části Praha – Dolní Chabry, 1. místostarosta 

JUDr. Milan Golas prosazuje zájmy ODS, které jsou v tomto bodu neslučitelné se zájmy 

obyvatel Dolních Chaber. Na stejném jednání 9. ledna 2022 uvedla v rámci projednávání bodu 

o přesunu biokoridoru toto: „Samozřejmě mohu všem členům říct, že naše strana nebude 

bránit okruhu. Volby budou v říjnu, nevím, jak dopadnou.“ Taková vyjádření z úst prvního 

místostarosty naší městské části jsou velmi nevhodná a podrývají efekt práce nás, kteří 

dlouhodobě vedeme jednání s Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic, dalšími 

starosty zasažených obcí a mnoha dalších. 

 

 

 

 

Přílohy: Zápis z 32. jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 

ze dne 19. 1. 2022 

 

 

 

Předkladatel: Petr Kasa 

Zpracovatel: Petr Kasa 

 

 

 


